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O retrospectivă a ultimilor 20

de ani în bucătărie

Antonio PASSARELLI
Vicepreședinte ABR

arcă ieri am început să scriu pentru 

revista Horeca Profit (acum Horeca 

România) și uite cum au trecut 

aproape 20 de ani. Totul a coincis cu 

începutul carierei mele de consultant în 

domeniul HoReCa. Visurile și așteptările erau 

atât de multe, voiam să contribui cu adevărat 

la dezvoltarea domeniului, voiam să contribui 

cu adevărat la creșterea a ceea ce eu cred că 

este una dintre meseriile cele mai frumoase 

din lume, aceea de bucătar. 

Și cred că am făcut-o cu adevărat, cel puțin în 

primii ani de activitate, eram dur în articolele 

mele, fără să mă cruț nici măcar pe mine, iar 

unul dintre lucrurile cele mai grele de 

practicat este autocritica... Eu asta am făcut, 

cerând întotdeauna maximum de la mine și 

apoi de la toți cei cu care interacționam.

Sigur că nu am avut de fiecare dată succes, 

am avut și eșecuri care mi-au dovedit cât de 

importantă este calitatea umană în tot ceea 

ce vrei să realizeazi. Poți să faci cel mai bun 

restaurant din lume, cu cel mai frumos 

mobilier, cu tehnologie de top în bucătărie și 

în sală, dar dacă nu ai oamenii potriviți, toate 

acestea nu vor avea niciun rezultat. 

În acești aproape 20 de ani pe asta

m-am focusat. Mi-am început cariera de 

consultant în 2001, cu faimosul hotel Boavista 

din Timișoara, care a fost mult timp un reper 

culinar și de servicii în toată România. 

Am încercat întotdeauna să pun accent pe 

motivație, încercând să aprind în om acea 

flacără a curiozității și cunoașterii, care este 

esențială în munca noastră. 

Nu exista Google, dar erau cărți, citite cu 

atenție, iar pe atunci unitățile HoReCa nu 

erau tratate ca structuri corporate - cu 

analize financiare, analize ale poziționării pe 

piață, analiza tipului de meniu practicat ș.a. 

- și nu existau canalele de socializare de 

astăzi, care, pe de o parte, permit 

comunicarea mai activă, dar, pe de altă 

parte, influențează adesea negativ imaginea 

bucătarului, care, în loc să aibă grijă de 

clienții săi, dăruindu-le emoții de gust, se 

concentrează mai mult pe fotografiile de 

postat. 

Nu credeam că după 20 de ani vom ajunge 

aici, să facem strategii de supraviețuire, dar 

suntem puternici, credem în ceea ce facem, 

iar pandemia nu ne va opri, pentru că vrem 

să mergem mai departe, vrem să continuăm 

să investim, pentru a face lucruri și proiecte 

tot mai frumoase...

Din contră, trebuie să ne păstrăm personalul, 

să oferim servicii mai bune, iar clientul va fi 

dispus să plătească o creștere de 5 sau 10% 

pentru servicii adevărate, pentru meniuri bine 

gândite și gustoase, pentru oameni care 

lucrează cu devotament pentru a oferi 

confort și siguranță 

maximă. 

Erau vremuri în care, pentru noi, bucătarii, 

singurul lucru important era să ne exprimăm 

prin bucătărie propriile senzații, fără să vrem 

să uluim cu tot felul de combinații și materii 

prime ciudate. Singurul mijloc de a 

impresiona era printr-o bucătărie bună, nu 

prin prezentări sau prin farfurii lucrate ca 

niște tablouri, cu penseta, ci prin farfurii care 

trebuiau să te facă să-ți plouă în gură, care 

să-ți declanșeze dorința de a gusta… 

Și, da, dragă Horeca România, erau vremuri în 

care încă îmi plăcea să predau cursuri de 

formare, în care împărtășeam cu ceilalți 

experiențele mele, mă duceam în Italia, 

participam la cursuri, care de multe ori erau 

foarte scumpe, și mă întorceam în România 

să le povestesc tuturor ce am văzut și cum 

am evoluat în bucătărie în afara frontierelor 

noastre. Aveam acel entuziasm prin care 

reușeam să îi motivez pe alții și cred că nu 

întâmplător am format sute de bucătari 

foarte buni care încă lucrează în domeniu. 

Nu m-am gândit niciodată că după 20 de ani 

vom ajunge să fim la pământ. Este inutil să ne 

ascundem, pandemia a reușit să 

îmbogățească unele domenii și să creeze 

altele, dar l-a ucis pe al nostru. Este adevărat 

că te poți reinventa, putem găsi alte surse de 

încasări sau de venit, dar marea problemă 

este că restaurația și tot sectorul HoReCa se 

bazează pe petrecerea timpului împreună, 

care, astăzi, nu este posibilă. 

Astăzi, este esențial să aflăm strategiile care 

ne ajută să creștem indiferent de limitări; 

recent am făcut un rebranding al unui local 

frumos din București, este un local care, în 

mod obișnuit, poate servi 180 de oaspeți, dar, 

din cauza noilor limitări, numărul maxim este 

de aproximativ 80 / 90 de locuri, care, 

raportate la cheltuieli și la gestiune, nu 

reușesc să acopere totul. Aici intervin 

strategiile, de meniu, de evenimente, de 

gestiune a localului; da, probabil că unele 

locații se obișnuiseră cu o gestiune “liniștită”, 

se vindea, se încasa, totul fără efort excesiv, 

important era să fie ceva de vândut și locația 

să aibă poziție bună. 

Dar astăzi s-a ajuns la momentul reinventării, 

la crearea unor surse noi de venit și, de ce nu, 

la creșterea nivelului de servicii, da, pentru că 

văd că multe locații au acționat greșit în 

această vară ascunzându-se în spatele 

problemei pandemiei și oferind servicii 

mediocre sau aproape inexistente din cauza 

lipsei de personal. 

Astăzi, mai mult decât 

niciodată, trebuie să 

ne gândim că, în loc 

să facem cantitate, 

putem oferi calitate!

Cu dragoste,

Acum ne gândim la strategii noi, iar eu, în 

calitate de consultant, sunt angajat direct în 

multe “acțiuni de salvare” în acest moment și 

trebuie să spun că multe dintre firmele pe 

care le cunosc nu vor obține profit în această 

perioadă, dar vor putea, cel puțin, să 

plătească salariile, reușind să-și păstreze 

angajații fără să fie nevoie să aducă bani de 

acasă, așa cum se spune. 

analizăfood


